Je leven verrijken en
je geest verruimen
dankzij het EU-programma
voor onderwijs, opleiding,
jeugd en sport

Erasmus+ heeft een geraamde begroting van

€26,2 miljard ,
1

(bijna een verdubbeling vergeleken met het vorige
programma voor de periode 2014-2020), die wordt
aangevuld met ongeveer

€2,2 miljard

uit het instrument voor
externe samenwerking van de EU2.

70% van de begroting zal

worden gebruikt om iedereen
mobiliteitskansen

te geven ter bevordering van een leven lang leren.

1
De begroting van het Erasmus+-programma bestaat uit
24,574 miljard EUR (in lopende prijzen) als onderdeel van het
nieuwe MFK (2021-2027) en een extra bedrag van 1,7 miljard
EUR (in prijzen van 2018).

Erasmus+ mobiliteit heeft positieve gevolgen voor
iemands educatieve, sociale, persoonlijke en professionele
ontwikkeling: er worden vaardigheden, kennis en attitudes
verworven, de inzetbaarheid vergroot, zelfvertrouwen
en onafhankelijkheid nemen toe, nieuwsgierigheid
en innovatie worden gestimuleerd, het begrip voor
anderen wordt bevorderd en er wordt een Europees
samenhorigheidsgevoel gecreëerd.

30% van de begroting zal worden

geïnvesteerd in samenwerkingsprojecten
en beleidsontwikkeling

waarbij organisaties ervaring opdoen op het gebied van
internationale samenwerking, hun capaciteit versterken,
innovatieve methoden ontwikkelen, goede praktijken
uitwisselen en netwerken. Erasmus+ zal zo een belangrijke rol
spelen bij het versterken van de veerkracht en het bevorderen
van herstel en innovatie op het gebied van onderwijs,
opleiding, jeugd en sport.

2
Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking (NDICI) en het instrument voor
pretoetredingssteun (IPA III).
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Erasmus+ in een notendop
Ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de
Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de
Europese vaardighedenagenda. Helpt
de Europese pijler van sociale rechten verwezenlijken, voert de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 uit
en ontwikkelt de Europese dimensie
van sport.

Investeert in toekomstgerichte studiethema’s zoals klimaatverandering,
digitale vaardigheden, schone energie, kunstmatige intelligentie, gezondheidswetenschappen enz.

Biedt mobiliteits- en samenwerkingsmogelijkheden in het hoger onderwijs,
het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het volwassenenonderwijs
en het schoolonderwijs (met inbegrip
van voor- en vroegschoolse educatie
en opvang) en voor mensen die op
het gebied van jeugdwerk en sport
actief zijn.

Bevordert een gezonde levensstijl
door steun te verlenen aan breedtesportprojecten.

Legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale
transitie, en de bevordering van
de participatie van jongeren in het
democratische leven.
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Ondersteunt vlaggenschipinitiatieven
zoals Europese universiteiten, kenniscentra voor beroepsopleiding en
DiscoverEU.

Verruimt de mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking voorbij de
grenzen van Europa.
Voorziet in samenwerking, capaciteitsopbouw, uitwisselingen, netwerkvorming en beleidsondersteuning voor organisaties en zorgt voor
hervormingen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.
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Biedt een programma voor iedereen:
inclusiever voor kansarmen en toegankelijker voor kleine organisaties.

Inclusie en diversiteit

Digitaal Erasmus+

Groen Erasmus+

Het nieuwe programma beoogt het
kwalitatieve effect van acties te vergroten en gelijke kansen te waarborgen.
Daartoe zal het programma zich richten tot verschillende leeftijdsgroepen
en mensen met uiteenlopende culturele, sociale en economische achtergronden. Er zal bijzondere aandacht worden
geschonken aan kansarmen – onder
meer mensen met een handicap, onderwijsproblemen of een migrantenachtergrond – en mensen in landelijke
en afgelegen gebieden.

In overeenstemming met de prioriteiten
van het actieplan voor digitaal onderwijs zal het programma toegankelijk
en hoogwaardig digitaal leren ontwikkelen, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers enzovoort beter in staat stellen om digitale leermiddelen en inhoud
te gebruiken en afstandsonderwijs en
blended leren testen en bevorderen. De
mobiliteitsacties van het programma
zullen meer mogelijkheden bieden om
digitale vaardigheden te verwerven en
te ontwikkelen, bijvoorbeeld via initiatieven zoals de Digital Opportunity Traineeships.

In overeenstemming met de Europese Green Deal, zal het programma het
goede voorbeeld geven door de deelnemers aan te moedigen koolstofarmer
vervoer te gebruiken als alternatief
voor vliegen. De financiële middelen
van Erasmus zullen ook worden gebruikt om de kennis van en het inzicht
in duurzaamheid en klimaatactie te
bevorderen, zodat de Europeanen de
wereldwijd toonaangevende competenties verwerven om duurzame samenlevingen, levensstijlen en economieën tot
stand te brengen.

De uitvoering van het programma zal
aanzienlijk worden gedigitaliseerd
en vereenvoudigd voor de deelnemers, met name dankzij de Europese studentenpas en een vernieuwde
IT-architectuur voor begunstigden en
uitvoerende instanties.

Mobiliteitsmogelijkheden
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De mobiliteit van lerenden en personeel is de
vlaggenschipactiviteit van Erasmus+. Naar verwachting
zullen ongeveer 10 miljoen mensen (onder meer
studenten, lerenden, professoren, leerkrachten en
opleiders in alle sectoren) tijdens de looptijd van het
programma deelnemen aan mobiliteitsactiviteiten in het
buitenland. Door in het buitenland te wonen, te studeren,
een opleiding te volgen of te reizen – een unieke ervaring
– krijgen de deelnemers de kans zelfvertrouwen op te
doen en zachte vaardigheden te verwerven, verschillende
culturen te ontdekken en netwerken van interpersoonlijke
en professionele relaties uit te bouwen met mensen uit
andere landen. Hierdoor worden hun inzetbaarheid en
actieve maatschappelijke participatie bevorderd en de
sociale inclusie en Europese identiteit versterkt.
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Dankzij meer flexibele mobiliteitsformules en -perioden
zullen studenten in het hoger onderwijs nog meer
mogelijkheden hebben om in Europa en elders te studeren
of stage te lopen. De nieuwe mobiele app van Erasmus+
zal hen in elke fase van hun reis van pas komen.

Nieuw
● In het hoger onderwijs zullen

intensieve programma’s
blended leren online leren en teamwerk combineren met
korte perioden van fysieke mobiliteit in het buitenland.
● Het nieuwe programma verdubbelt het aantal mogelijkheden dat aan lerenden in het beroepsonderwijs wordt geboden voor leermobiliteit op korte termijn en mobiliteit op
lange termijn (“ErasmusPro”), en het opent deze mogelijkheden voor landen buiten Europa.
● Erasmus+ zal ook korte en lange perioden van leermobiliteit voor scholieren financieren, waarbij zowel individuele
scholieren als volledige klassen ervaringen in het buitenland kunnen opdoen.
● Het programma zal ook de mobiliteit van lerende volwassenen ondersteunen: het zal volwassenen op maat gesneden opleidings- en onderwijsmogelijkheden bieden, zodat
ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen of sleutelcompetenties aanzienlijk kunnen aanscherpen.

● Om de deelname aan het democratische leven, te

bevorderen, zal het programma steun verlenen aan door
informele groepen jongeren of jongerenorganisaties geleide lokale en transnationale initiatieven om jongeren te
betrekken bij of te leren deelnemen aan de civiele samenleving via activiteiten ter bevordering van de deelname
van jongeren.
● Na een succesvolle proeffase zal DiscoverEU integraal deel
uitmaken van het onderdeel “Jeugd” van Erasmus+. 18-jarigen krijgen de kans om hoogstens één maand door Europa te reizen, liefst per trein. DiscoverEU verbindt jonge
Europeanen en biedt hen de mogelijkheid het rijke culturele erfgoed van Europa te ontdekken. Het initiatief biedt
jongeren ook de kans sleutelcompetenties en levensvaardigheden te verwerven en het moedigt hen aan duurzaam
te reizen.
● De mobiliteitsactiviteiten zullen worden aangevuld met mogelijkheden om talen te leren via het instrument voor online-taalhulp Online Language Support (OLS) van Erasmus+
of andere vormen van taalkundige ondersteuning.

Samenwerkingsprojecten
Erasmus+ zal meer steun verlenen aan projecten die
samenwerking en de uitwisseling van praktijken bevorderen, waardoor belangrijke actoren in staat zijn
beter van nieuwe technologieën gebruik te maken,
innovatieve onderwijs-, opleidings- en leermethoden
te ontwikkelen, niet-formeel leren te promoten en
gemeenschappelijke instrumenten en activiteiten te
ontwikkelen.

● Dankzij de oprichting van Erasmus Teachers Academies

●

Nieuw
● Dankzij de nieuwe kleinschalige partnerschappen zal een

Het programma ondersteunt
beleidsontwikkeling en samenwerking
op EU-niveau en draagt bij tot nationale
hervormingen en modernisering op het
gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en
sport. Deze doelstellingen worden onder
meer nagestreefd via peer learning en
uitwisselingen, analysen, enquêtes, studies
en samenwerking met andere internationale
organisaties.
Projecten in het kader van Europese
Jongeren Samen zullen de ontwikkeling
van meer transnationale gestructureerde
samenwerking – zowel online als offline –
tussen verschillende jongerenorganisaties
ondersteunen. Doel is partnerschappen op
te zetten of uit te bouwen met bijzondere
aandacht voor solidariteit en de inclusieve
democratische participatie van iedereen.

●
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Steun voor
beleidsontwikkeling
en samenwerking

●
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breder scala van belanghebbenden van het programma
kunnen profiteren. Lage subsidies, een korte looptijd en
eenvoudige vereisten kunnen de deelname van nieuwkomers en kleine organisaties vergemakkelijken.
● Dankzij de volledige uitrol van het initiatief Europese universiteiten zullen instellingen voor hoger onderwijs diepgaand en systematisch kunnen samenwerken, waardoor
de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs zullen toenemen.
● De platforms van kenniscentra voor beroepsopleiding zullen in het kader van het nieuwe programma volledig worden uitgerold. Ze zullen hoogwaardige beroepsvaardigheden bieden, ondernemerschap ondersteunen en inclusie en
innovatie bevorderen.

●

zal het mogelijk zijn expertise te bundelen, leerkrachten en
opleiders op te leiden (onder meer op het gebied van online- en afstandsonderwijs) en de inclusie van kansarme
leerlingen en lerenden te waarborgen.
De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus
zullen nieuwe mogelijkheden bieden om de deelname van
instellingen voor hoger onderwijs uit partnerlanden te bevorderen en unieke kansen voor studentenmobiliteit in Europa en elders te creëren.
Om innovatie, creativiteit en participatie te bevorderen, zal
het nieuwe programma toekomstgerichte partnerschappen
promoten: grootschalige projecten om innovatieve methoden op te sporen, te ontwikkelen, te testen en/of te beoordelen die het potentieel hebben om mainstream te worden
en de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren.
Capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs
en -opleiding en sport met instellingen in partnerlanden
wereldwijd zal een aanvulling vormen op reeds bestaande
capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs en
jeugdzaken.
Het onderdeel sport van het programma zal worden versterkt door samenwerkingspartnerschappen en sportevenementen zonder winstoogmerk te promoten: doel is de
aandacht te vestigen op de rol van sport op tal van gebieden, zoals sociale inclusie, gelijke kansen en lichaamsbeweging ter bevordering van de gezondheid.

Jean Monnet-acties
Jean Monnet-acties zullen een belangrijke bijdrage aan
het debat over de Europese integratie blijven leveren
door de kennis van en de belangstelling voor EU-aangelegenheden te bevorderen. Het nieuwe programma
biedt meer mogelijkheden om les te geven, te leren en
te debatteren over de EU.

Nieuw

Dankzij Jean Monnet voor scholen zullen de acties
niet langer beperkt blijven tot universiteiten, maar
verruimd worden tot scholen en andere onderwijsen opleidingsinstellingen.

Wilt u meer weten?
Op de website van Erasmus+ vind je een overzicht van alle mogelijkheden
die het programma te bieden heeft.
En op het platform met Erasmus+-resultaten kom je meer
te weten over gefinancierde projecten.
Het programma wordt beheerd en uitgevoerd door de Europese Commissie,
de nationale agentschappen en het Uitvoerend Agentschap onderwijs,
audiovisuele media en cultuur.
Gebruik de volgende platformen om je Erasmus+-reis te beginnen!

eTwinning-platform voor leerkrachten en personeel van scholen.
School Education Gateway voor leerkrachten, beleidsmakers en onderzoekers op het
gebied van onderwijs.
EPALE-platform voor deskundigen op het gebied van volwasseneneducatie.
Europese Jongerensite en Youthpass voor jongeren en jongerenorganisaties.

Volg ons via
de sociale media
@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

@EUErasmusPlus
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